Nieuw Creatief Peil

Vormgeven aan strategie

Diensten

Diensten

Huisstijl & Print

Online & Digitaal

Huisstijl & Print

Graﬁsch vormgeving

Positionering

Website

Omdat wat jullie

Logo

Promotiemateriaal

Shaker Sessie

Responsive design

Social media

uitstralen en

(Her)ontwerp van woord- en beeldmerk.

Flyers, posters en folders.

Brainstormtraject voor de

Door middel van dit design ervaart een klant

Social media is tegenwoordig een key-asset

(her)positionering van jullie merk.

jullie site optimaal, van smartphone tot

in een goede marketingstrategie, wij helpen

computerscherm.

jullie om deze kanalen te optimaliseren.

Huisstijl
& Print

willen zeggen,

Huisstijlhandboek

moet zijn wie
jullie zijn.

Brochures

Brand Development Canvas

Vastleggen van typograﬁe tot kleurenpalet.

Wij brengen

Jaarverslagen

merken tot leven

Zakelijke stationary

in graﬁsche

Briefpapier, visitekaartjes, enveloppen,

vormgeving en

Roll-up banners

Fotograﬁe
Product, portret en stockfotograﬁe.

Menukaarten, placemats

Iconen, illustraties en

(ontwerp en DTP) en bierviltjes.

infographics

optimalisatie

tijdens de Shaker Sessie.

op basis van het Wordpress platform.

Digitaal design

van de online

Development

Digitaal zakelijk

Het programmeren van de voor- en

Bedrijfscommunicatie via Word en

achterkant van jullie website/platform.

PowerPoint-templates.

Ontwerp
Waarbij de identiteit van jullie merk de basis

Van strategie tot

vormt, van ruimte tot een geheel kantoor.

oﬄine- en online
communicatie.

Aankleding

Wij helpen bij

De juiste meubelen voor

het formuleren

positionering
en de meest

Samen een actieplan en taakverdeling

Merkadvies

rendabele
marketingkanalen van
jullie merk.

Strategie
van jullie onderneming en merk te behalen.

Positionering

met elkaar
zorgen we voor

Makkelijk te beheren eenvoudige website

opstellen om de marketingdoelstellingen

Interieur

Visualisaties

Online marketing
Content en inbound-marketing

Omdat een beeld soms meer zegt dan
duizend woorden bieden wij:

2D/3D visuals en animaties

Nieuwe begrippen met een belangrijke rol in
online sales conversie, waarin we graag de beste
oplossing voor jullie organisatie bespreken.

Door een verhelderende blik maken wij

Print

jullie merk klaar voor de toekomst.

Door jarenlange ervaring met onze
betrouwbare partners in drukwerk
kunnen wij jullie optimaal voorzien

Sales support
Ondersteuning ten behoeve van de sales
van jullie product of dienst.

van advies en orderbegeleiding.

Strategie

Side dishes

Na het maken
van een planning

Met scherpte creëert NCP resultaten om te verbazen. En hierop zijn we groos. Groos op ons werk,
onze opdrachtgevers, ons team en de stad Rotterdam.

beste te halen

SPRANK

jullie missie, visie

Unieke verlichting als ware eyecatcher

en kernwaarden.

in een ruimte.

jullie verder op
om samen het

Om tot het beste resultaat te komen verzorgt NCP:

onder andere

begeleiden we
continue basis

de beste merkbeleving.

en ﬁnetunen van

website en

Wordpress

Merkplanning
Promotionals en textiel

Wij maken
een passende

wordt genomen, welke ingezet wordt

Outdoor signing
Horecaontwerp

& Digitaal

Tool waarmee jullie merk onder de loep

with complimentscards en oﬀertemappen.

interieur.

Online

uit jullie merk.

Meer weten?

Beursstand

Neem contact op via info@buroncp.com

Concept, design en realisatie.

of bel voor een afspraak 010 - 3405003

Legenda
3rd partner samenwerkingen

Groos

Op zowel graﬁsch als strategisch

Wij zijn trots op ons werk,

gebied creëren wij graag meer.

opdrachtgevers, ons team
en de stad Rotterdam.

Advies en (order)begeleiding

Inlevingsvermogen, ﬂexibiliteit, verstand

Binnen legio mogelijkheden aan drukwerk

van zaken, plannen en snel schakelen

en digitale media, voorzien wij jullie graag

ondersteunen jullie op het gebied van

van een passend advies.

merk en marketing.

en we vertellen jullie graag meer.

Creatie

Projectmanagement

KERNWAARDEN

Scherpte

Verbazing

Een scherpe blik voor

Ons werk maken wij om te

rake plannen en ontwerpen.

verbazen en gaan voor een
verbluﬀend resultaat.

